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Funções específicas de bombagem solar

Função de cálculo de ponto de funcionamento óptimo.
Em cada arranque o variador determina o ponto de funcionamento óptimo em  
função das condições ambientais no momento.  

Critério de arranque por tensão do painel FV e espera.
O vaiador não arranca se a tensão do painel FV é demasiado baixa. 
Também se aplica um atraso à operação (espera).

Critérios de paragem seleccionáveis por frequência ou potência.

Função de detecção de poço seco.
Detecta que a bomba não está a puxar água.

Permite controlar motores assíncronos e de ímanes permanentes.

Função de baixo consumo. 
Indica que a potência de saída é baixa, por exemplo, devido ao pó nos painéis 
solares fotovoltaicos.

Função MPPT. 
Durante o funcionamento determina o ponto de trabalho que oferece a máxima potência. 
As condições (principalmente temperatura e irradiância) mudarão durante o  
funcionamento.

Detecção de mudanças bruscas nas condições (principalmente irradiância).
Detecta uma mudança repentina nas condições de funcionamento e altera o ponto de  
trabalho em conformidade.

Duas configurações de PID.
O controlo PID responde com maior ou menor rapidez dependendo da mudança de 
condições de funcionamento.

Detecção de nível máximo de água no depósito.
Se o nível do depósito atinge o máximo, dá ordem de paragem à bomba.

SOLAR

Gama de producto

Toda a gama de producto está disponível com filtro CEM (alimentação CA) integrado excepto 7.5 kW a 18.5 kW.

*1 Para potências ≥ 90 kW, consultar solução.  
*2 Para potências superiores a 280 kW, consultar disponibilidade.

Porquê a bombagem solar?

Representa uma poupança importante,  os custos são estáveis e conhecidos

Proporciona independência energética  

Alta fiabilidade e grande tempo de vida útil

Funcionamento silêncioso e automático

Fácil de expandir

Manutenção mínima 

Fácil de instalar e de fazer o arranque.

O grande especialista em bombagem solar

*1

*2



Especificações gerais

Tensão máxima de entrada (Voc)

Tensão mínima de entrada (VMPP)

Tensão recomendada CC

Tensão nominal de entrada CA

Tensão nominal de saída CA

Frecuencia de salida

Eficiência (variador de frequência)

Gama temperatura ambiente

Ventilação

Potência de entrada recomendada

Garantia

Filtro CEM* / Saída do motor

Tipos de bombagem solar

1. Bombagem solar apenas com painel solar
    fotovoltaica aislada.

2. Bombagem solar com alimentação  
    comutada.
    (rede eléctrica ou gerador).

3. Bombagem solar com alimentação assistida  
    (rede eléctrica ou gerador). 

O variador é alimentado exclusivamente a energia 

solar fotovoltaica. 

Sistema muito simples, económico e autónomo.

O variador pode ser alimentado não só a energia solar 

fotovoltaica, mas também da rede eléctrica e/ou  

CA con alimentación de red y/o generador diesel, 

gerador, dependendo das condições de operação.

Para realizar a comutação, é necessário um  

automatismo de comutação externo e seguro.

O variador pode ser alimentado simultaneamente a  

energia solar fotovoltaica e da rede eléctrica e/ou 

gerador. No caso da energia solar fotovoltaica não seja 

suficiente, o variador consumirá a energia da rede  

eléctrica ou do gerador. Especialmente recomendado  

para regas intensas.

800 VCC                                                  360 VCC

400 VCC                                                  180 VCC

550 – 620 VCC                                        280 – 330 VCC

Trifásico 380 - 480 VCA; 50/60 Hz         Trifásico 200 - 240 VCA; 50/60 Hz

Trifásico 400 VCA                                   Trifásico 200 VCA

0 – 400 Hz

97 – 98 %

-10 a 50 ºC

Natural / Mediante ventilador interno

1.2 vezes a capacidade da bomba (mínimo)

3 anos

Incorporado / Opcional (a partir de distâncias superiores a 50 m)

* Para mais informação sobre os filtros CEM (CA / CC), contactar a Fuji Electric.

Motor 400 V Motor 200 V

PV painel solar

Nível tanque

Tanque Cheio

Indicação

Potência
Baixa

Arranque / Paragem

Opcional (se o sensor de 
nível resistivo do tanque 
não está disponível)

Arranque / Paragem

Opcional (se o sensor de 
nível resistivo do tanque 
não está disponível)

Indicação

Potên. Baixa

Nível tanque

PV painel solar

Tanque
 Cheio

Tanque

Tanque HL

PV painel solar

Nível tanque

Tanque HL

Arranque / Paragem

Tanque Cheio Potên. Baixa

Indicação

Opcional (se o sensor de 
nível resistivo do tanque 
não está disponível)



Consolas de operação

Com a função VPN, que está 

integrada na V9, é possível o controlo

e monitorização da aplicação.

Ligação remota VPN

Teclado multifunção

Múltiplos idiomas: 
19 idiomas + um programável pelo cliente

Opções

Gama de potências e dimensões

H

W D
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Motor [kW] Gama [400 V - 3ph] Gama [200 V - 3ph] Gama [200 V - 1ph] Dimensões (mm)

HND Modelo I. Nom. [A] Modelo I. Nom. [A] Modelo I. Nom. [A] W H D

Aplicação VNC TELLUS&V-Server Software PLC

PC
VPN Servidor VPN VPN

PLC

Ethernet

Escritório

Ligação


